Іноземні мови  Ігрове навчання

MAKE IT FUN FOR EVERYONE
НЕХАЙ УСІМ БУДЕ ВЕСЕЛО
Ігри зі словами

Аніта МАЙДАНЮК, учителька, Центр іноземних мов
“Lingua”, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

Ігри зі словами здавна захоплюють людей, адже дають змогу поглянути
на добре знайомі об’єкти з незвичного ракурсу, розвивають асоціативне мислення і креативність. Особливо корисні такі завдання при вивченні іноземної
мови. У ході їх виконання учні збагачують свій лексичний запас, краще засвоюють правила написання слів. Такі завдання урізноманітнюють освітній процес, підвищують мотивацію до навчальної діяльності, розвивають пам’ять, увагу, кмітливість, підтримують дружню атмосферу в класі.

Anagram
(Анаграма)
Гра давньогрецького походження, у ході якої необхідно — переставити літери в запропонованому слові
так, щоб утворилося нове слово.
Наприклад
Lean (спиратися) — lane (провулок),
listen (слухати) — silent (мовчазний).

І рівень
Використовуючи літери поданих слів, утворіть нові
слова, вставляючи в них пропущені букви, перекладіть:
note — t....e, deaf — f..d.., charm — m..r..h, tide — d..e.. .

Відповідь: note (нота) — tone (тон), deaf (глухий) —
fade (в’янути), charm (краса) — march (марширувати),
tide (потік) — diet (дієта).

ІІ рівень
Переставте букви у кожному слові так, щоб утворилося нове слово: act, east, owl, mean.
Відповідь: act (дія) — cat (кіт), east (схід) — seat
(місце), owl (сова) — low (низький), mean (означати) —
name (ім’я).

ІІІ рівень
Змініть слово, використовуючи всі його літери,
на інше слово із заданим значенням:
1) thicken into a place where you cook (густіти —
на назву місця, де ви готуєте їжу);
2) asleep into a word used by polite people (сонний —
на слово, яке вживають ввічливі люди);
3) beard into something you can eat (борода —
на щось їстівне);
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4) chain into a country (ланцюг — на назву країни);
5) thing into a time when you sleep (річ — на час, коли
ви спите);
6) heart into the name of our planet (серце — на назву
нашої планети);
7) disease into a place you often go in summer (хвороба — на місце, яке часто відвідують улітку);
8) cheap into a fruit (дешевий — на фрукт);
9) purse into something extremely good (гаманець —
на щось надзвичайно хороше);
10) flow into an animal (течія — на тварину);
11) tea into what you usually do during your dinner (чай —
на те, що ви зазвичай робите під час обіду);
12) danger into a place where flowers grow (небезпека — на місце, де ростуть квіти);
13) dear into what you usually do with a book (дорогий,
любий — на те, що зазвичай роблять із книжками);
14) shore into an animal you can ride (берег — на тварину, на якій можна їздити верхи);
15) panel into a transport which flies (панель — на транспорт, що літає);
16) lemon into a sweet fruit (лимон — на солодкий
фрукт);
17) cheat into what professors do in colleges (обманювати — на те, що роблять професори у коледжі);
18) polo into a place where you can swim (поло —
на місце, де можна плавати);
19) there into a number (там — на число);
20) sign into what you usually do with a song (знак —
на те, що зазвичай роблять з піснею).
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Букви деякі змінили —
Нове слово утворили.

Відповіді:
1) thicken (густіти) — kitchen (кухня),
2) asleep (сонний) — please (будь ласка),
3) beard (борода) — bread (хліб),
4) chain (ланцюг) — China (Китай),
5) thing (річ) — night (ніч);
6) heart (серце) — Earth (Земля);
7) disease (хвороба) — seaside (морське узбережжя),
8) cheap (дешевий) — peach (персик),
9) purse (гаманець) — super (супер),
10) flow (течія) — wolf (вовк),
11) tea (чай) — eat (їсти),
12) danger (небезпека) — garden (сад),
13) dear (дорогий) — read (читати),
14) shore (берег) — horse (кінь),
15) panel (панель) — plane (літак),
16) lemon (лимон) — melon (диня),
17) cheat (обманювати) — teach (навчати),
18) polo (поло) — pool (басейн),
19) there (там) — three (три),
20) sign (знак) — sing (співати).

Сharade
(Шарада)
Відомі ще з античної літератури шаради набули
широкої популярності у XVII–XVIII ст. Така гра являє
собою вірш-загадку, в якому описано, як саме треба
змінити одне або кілька слів-підказок (додати, забрати чи переставити літери і склади, з’єднати, скоротити тощо), аби отримати слово-відгадку.
Заувага. На I рівні дітей ознайомлюють із шарадами (або фрагментами наведеного нижче вірша),
у тексті яких показано і слово-загадку, і слово-відповідь, на ІІ — учні вибудовують відгадку самостійно.
Граєш в затінку алей,
По-англійськи — просто play.
Букву p ти прибирай
Та на стіл вже накривай.
Відповідь: play (грати)

Чомусь не лізе їжа в рот —
Додати солі треба, salt.
Останню букву відкидаю,
Натомість ще дві додаю,
Корисна страва вийде, знаю,
І дуже я її люблю!
Відповідь: salt (сіль)

salad (салат).

Безперечно, знає всяк,
Що корисним є буряк,
По-англійськи — просто beet,
Він солодкий, отже, sweet.
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Як до sweet додати s,
Будемо радіти,
Люблять солодощі всі —
І дорослі, й діти!
Відповідь: sweet (солодкий)

sweets (солодощі).

Із солодким зазвичай
Пити любимо ми чай.
Отже, маєм на меті
Ми попити чаю — tea.
Букву m допишем — team,
У команді добре всім!
Відповідь: tea (чай)

team (команда).

Palindrome
(Паліндром)
Паліндром — це слово, словосполучення або речення, яке читається однаково і в прямому, і у зворотному напрямку.
І рівень
Прочитайте слова й речення спочатку зліва направо, потім справа наліво, перекладіть їх. Які з відповідних українських слів теж читаються однаково
в обох напрямках?
Eye, level, madam, mom, noon, refer, wow, radar. (Око,
рівень, мадам, мама, полудень, стосуватися, ох, радар.)
No lemon, no melon. (Немає лимона, немає дині.)
My gym. (Мій спортивний зал.)
Don’t nod. (Не кивай головою.)
Was it a cat I saw? (Чи це був той кіт, якого я бачив?)
Madam, I’m Adam. (Мадам, я Адам.)

ІI рівень
Прочитайте подані слова спочатку зліва направо,
потім — навпаки.

lay (накривати).

eat (їсти)

sweet (солодкий).

Спробуйте пригадати інші слова та придумати власні
фрази, які б читалися однаково в обох напрямках.

Я займаю місце — seat,
Дуже хочу їсти — eat,
Букву m поставлю в слово —
Наша страва вже готова.
Відповідь: seat (місце)

Відповідь: beet (буряк)

meat (м’ясо).

Pot, net, dear.
Що ви помітили? Які слова утворилися? Такі пари
слів називають дзеркальними. Перекладіть утворені
дзеркальні пари.
Відповідь: pot (горщик) — top (вершина), net
(сітка) — ten (десять), dear (дорогий) — read (читати).

Запропонуйте свої варіанти, які при читанні у зворотному напрямку утворюють нові слова.
Chainword
(Чайнворд)
Популярна гра з утворення словесних ланцюжків,
у яких остання буква попереднього слова є першою
буквою наступного. Назва гри походить від англійського слова chain (ланцюг).
Учитель об’єднує дітей у команди або пари і пропонує позмагатися в утворенні власних ланцюжків.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ЕМОЦІЇ і ПОЧУТТЯ —
тема грудневого випуску журналу

“Учитель початкової школи”
(2019, № 12)
У цьому номері ви знайдете в
 ідповіді на такі актуальні запитання:
yy Що таке емоційний інтелект?
yy Як формувати здатність усвідомлювати й контролювати свої емоції?
yy Чи кожен дошкільник емоційно готовий до навчання у школі?
yy Як формувати у дошкільників позитивно емоційне ставлення до навчання?
yy Які арт-педагогічні технології допоможуть учню подолати агресію?
yy За допомогою яких прийомів можна вийти зі щоденних проблемних
ситуацій, що трапляються у школі?
yy Які чинники впливають на формування моделей вираження емоцій і почуттів?
yy Як розкрити учням сутність соціокультурних ролей чоловіка і жінки?
yy За допомогою яких прийомів мотивувати дітей до навчання?
yy Як у ході спортивно-розважального свята виховувати відповідальне
ставлення до здоров’я?

Щоб гарантовано отримати тематичний номер “УПШ”,
завчасно оформіть передплату на сайті jmil.com.ua або на пошті.
Передплатний індекс журналу — 89869

У пригоді педагогам також стане
тематичний випуск
“ПІЗНАЮ ТА ВІДЧУВАЮ”
журналу “Джміль” (2016, № 1)
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